
 

 Maria in Campisschool- Echtenstraat 1 – 9402JA- Assen- www.micassen.nl 

 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 42  

5 juli 2016 

In deze nieuwsbrief:  

Activiteitenoverzicht: 

 04-07 t/m 08-07: 

Rapportgesprekken 

 13-07: Musical 

 14-07: Wisselochtend 

 14-07 Afscheid oudste 

kleuters/pannenkoeken 

 Afscheid Korine 

 15-07: Laatste schooldag: 

Vanaf 12:00 uur 

Zomervakantie! 

 Zomervakantie van 15 juli 

t/m 28 augustus 

Aanwezigheid MIB-er, 

directeur, teamleider 

MIB-er Wendy 
05-07, 06-07, 12-07, 13-07 
 
Directeur Christa.  
05-07, 06-07, 11-07, 13-07,  
 
Teamleider Marrit 
07-07, 14-07 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het team: 

 

Vanuit de MR 
Vorige week dinsdag heeft de 

MR voor de laatste keer van 

het lopende schooljaar samen 

gezeten. We hebben de 
laatste documenten 

aangeleverd gekeken om hier 

ons advies om instemming 

over te geven.  
De notulen van de vorige 

vergadering hangen op het 

White-board voor het kantoor 

van de directie.  
 

Bibliotheek 

De bibliotheek is deze week 

op vrijdag (8 juli) geopend. 

Denken jullie eraan om de 
boeken voor de 

zomervakantie wel in te 

leveren?!  

 
Vanuit de groepen: 

 

Groep 1 /2 

De kleuters zijn in de 
ijsstemming. We knippen 

ijsjes, kleien ijsjes ,kleuren 

ijsjes en spelen in een 

ijssalon. 

 
De klas wordt door ouders 

stukje bij beetje 

schoongemaakt. Alvast dank 

daarvoor. We hebben alleen 
nog wel veel hulp nodig! Wie 

kan er voor ons de ramen 

wassen en of een doek door 

de kasten halen? Wie willen 
er volgende week donderdag 

en vrijdag helpen met het 

leeg halen van het lokaal en 

wie wil er in de laatste 
vakantieweek helpen met het 

weer verslepen van de 

spullen op woensdag of 

donderdag? Aanmelden op 

het whiteboard en voor de 

laatste vakantieweek bij de  

juffen. 

Wie wil er voor 14 juli 
pannenkoeken bakken? Als er 

een aantal ouders zijn dan 

kunnen we de hoeveelheid 

verdelen. 
Aanmelden bij juf Korine. 

 

Vannochtend kwam juf 

Patricia bij ons in de klas 
kijken. Zij wordt de nieuwe 

juf naast juf Jeanette volgend 

schooljaar. Het was een 

gezellige ochtend. 
 

 

Groep 3 /4 

 

We hebben een leuk idee: 
Iedereen mag donderdag 

zijn/haar knuffel mee naar 

school nemen. We hebben dit 

ook al eerder gedaan, maar 
de kinderen vonden dit erg 

leuk vandaar deze tweede 

keer. 

 
We hebben een feestweek. 

Gisteren was Dylana jarig, 

vandaag is het Suikerfeest 

voor Gökhan en Semih, 

morgen viert Rachid 
Suikerfeest, donderdag viert 

Semih alvast zijn verjaardag 

en vrijdag is Yente jarig. 

Maandag 11 juli viert Dunya 
haar verjaardag alvast! Wat 

een feestjes zeg! 

 

Vrijdag geeft juf Karin de 
gymles. We starten ‘gewoon’ 

zoals altijd, in de Timp om 

08.20 uur 

 
Groep 5/6 

De laatste twee schoolweken 

zijn ingegaan. Desalniettemin 

werken de leerlingen nog 

hard aan hun doelen, om 
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deze af te kunnen ronden 

voor de vakantie.  

We werken nu veel in 
circuitvorm.  

 

Rapporten 

De rapportgesprekken zijn in 
volle gang. De rapporten 

graag meenemen naar het 

gesprek. Hierna mag hij nog 

wel weer mee terug om aan 
opa’s en oma’s te laten zien.  

Het zou erg fijn zijn als de 

rapporten voor de vakantie 

weer ingeleverd zijn.  
 

Vanaf deze week gaan er ook 

steeds meer werkboeken en 

schriften die vol zijn mee 

naar huis. Het is handig om 
hier een tasje voor mee te 

nemen.  

 

Groep 7/8 
Vrijdag 

Vrijdag is juf Korine in de 

klas. We gaan wel naar gym. 

 
Rapporten 

Wilt u de rapporten van 

groep 7 voor de 

zomervakantie weer 

inleveren? Alvast bedankt! 
 

Toetsen 

Morgen hebben de kinderen 

hun laatste toets van dit 
schooljaar. Aardrijkskunde en 

topografie H5. Veel succes! 

 

Hulpouders gezocht 
Wie wil er volgende week 

maandag of dinsdag komen 

helpen met het ophangen van 

de verduisteringsluiken in het 
speellokaal? U kunt zich 

melden bij de 

groepsleerkrachten. 

 

Gezocht 

We  zijn voor de musical nog 

op zoek naar 2 oude lakens 

of gordijnen. 
 

================== 

Indien u nog vragen hebt 

n.a.v. deze nieuwsbrief of 
over de dagelijkse gang van 

zaken op school, loop dan 

gerust de school binnen en 

ga in gesprek met de 
leerkracht en/of de directeur. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team Maria in Campisschool 
 
 
 
 


